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িনঃ�ােসর সমসয্ার জনয্ সহায়তা
েমাটর িনউরন িডিজজ থাকা বা তার �ারা �ভািবত হওয়া বয্ি�েদর জনয্ তথয্

েমাটর িনউরন িডিজজ (Motor neurone disease, MND) িবিভ�ভােব মানুষেদর �ভািবত কের। অনয্
েকানও বয্ি�র মেতা আপনার একই ধরেণর উপসগর্ িঠক একইভােব থাকার স�াবনা খুব কমই থােক, তেব কখনও
কখনও আপনার �াস েনওয়ার প�িতেত পিরবতর্ ন ল�য্ করেত পােরন।
যিদও আপনার �সনতে�র েপশীগিলর দুবর্লতা MND-র ে�ে� পা�ােনা যায় না, তেব িকছু েথরািপ এবং
িচিকৎসা আেছ যা উপসগর্গিলেক কমােত সাহাযয্ করেত পাের।
এই তথয্ প�িট MND-র সােথ িনঃ�াস স�ে� আপনার থাকা ��গিলর উত্তর িদেয় সাহাযয্ করেত পাের। এিট
িন�িলিখত িবভাগগিলেক অ�ভুর্ � কের:
1:

আিম যখন �াস িনই তখন কী হয়?

2:

আমার িনঃ�াসেক MND িকভােব �ভািবত করেত পাের?

3:

আমার িনঃ�াস �ি�য়ায় েকানও পিরবতর্ন হেল তার বয্ব�া িনেত আিম কী করেত পাির?

4:

আিম িক িচিকৎসা, েথরািপ বা সহায়তা েপেত পাির?

5:

আিম আেরা তথয্ িকভােব জানেবা?

এই তথয্ পড়ার পের আপনার আেরা �� থাকেল, আপিন আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া দেলর কােছ
সহায়তা চাইেত পােরন। আপনার িনঃ�ােসর েকানও সমসয্া থাকেল, আপিন মূলয্ায়ন এবং সহায়তার জনয্
িবেশষ�েদর কােছ েরফার করেত বেল অনুেরাধ করেত পােরন।
আপিন আমােদর েহ�লাইন িটম MND Connect-এও েযাগােযাগ করেত পােরন। েযাগােযােগর তেথয্র জনয্ এই
তথয্প�িটর েশেষ অিতির� তথয্ েদখুন।
1

এই িচ�িট আমােদর অনয্ানয্ �কাশনাগিলেক তু েল ধরার জনয্ বয্বহৃত। এগিল িকভােব েপেত পােরন তা
জানার জনয্, এই তথয্পে�র েশেষ অিতির� তথয্ েদখুন।

এই িচ�িট থাকা বয্ি�েদর অথবা তােত �ভািবত হওয়া বয্ি�েদর েথেক েনওয়া উ�ৃ িতগিল তু েল
ধরার জনয্ বয্বহৃত।
অনু�হ কের মেন রাখেবন এিট মূল তেথয্র একিট অনূিদত সং�রণ। MND অয্ােসািসেয়শন নামকরা
অনুবাদ পিরেষবাগিল বয্বহার কের, তেব অনুবােদ হওয়া েকানও �িটর দািয়� িনেত পারেব না।
িচিকৎসা এবং পিরচযর্া িনেয় িস�া�গিল েনওয়ার ে�ে�, সবসময় আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া
দলেক পরামেশর্র জনয্ িজ�াসা করন। তারা হয়েতা অয্াপেয়�েম�গিলেত সহায়তার জনয্ েকানও
অনুবাদেকর বয্ব�া করেত পারেব।
অিতির� তেথয্র অনুবাদ স�ব হেত পাের, তেব এিট একিট সীিমত পিরেষবা। িব�ািরত জানেত আমােদর
MND Connect-এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করন:
েটিলেফান: 0808 802 6262
ইেমল: mndconnect@mndassociation.org

1:

আিম যখন �াস িনই তখন কী হয়?

িকভােব আপিন আপনার ফু সফু েস বাতাস �েবশ করান এবং তা েবর কেরন তা িনঃ�ােসর প�িতিট বণর্না কের।
এই বাতাস েথেক অি�েজন আপনার র��বােহ গৃহীত হয় এবং শারীিরক কাযর্কলােপ সাহাযয্ করার জনয্ আপনার
সারা শরীের ছিড়েয় পের।
আপনার শরীর বজর্য্ পদাথর্ িহসােব কাবর্ন ডাইঅ�াইড ৈতির কের। এইিট আপনার ফু সফু েস বািহত হেয় আেস এবং
��ােসর মাধয্েম বাতােস েবিড়েয় যায়। আপনার র��বােহ অি�েজন এবং কাবর্ন ডাইঅ�াইেডর ভারসাময্ সিঠক
রাখাটা গর�পূণর্।
আপনার িনঃ�াস �ি�য়ায় আপিন েবশ কেয়কিট েপশী বয্বহার কেরন, যার মেধয্ রেয়েছ:
•

ডায়া�াম বা মধয্�দা - এিট আপনার ফু সফু স দু'িটর িনেচ থাকা একিট বড় েপশী

•

ই�ারেকা�াল- আপনার পাঁজেরর মধয্বত� েপশীগিল।
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আপনার িনঃ�াস �ি�য়ায় সাহাযয্ করার জনয্, আপনার বুেকর আকার বাড়ােত এই েপশীগিল শ� হয়, যার ফেল
আপনার ফু সফু েস বাতাস �েবশ কের। যখন এই েপশীগিল িশিথল হয়, তখন ফু সফু সগিলর েথেক বাতাস �বল
েবেগ েবিড়েয় যায়।

�াসনালী

ঘােড়র েপশী

ফুস
ই�ারেকা�াল েপশী
(পাঁজেরর মােঝ)

ডায়া�াম বা

িনঃ�াস �ি�য়ায় যু� থাকা েপশীসমূহ
যিদ আপিন অিত মা�ায় সি�য় হন অথবা আপনার �াস েনওয়ার েপশীগিল দুবর্ল হেয় পের, তখন আপনার ঘাড়
এবং কাঁেধর েপশীগিলও িনঃ�াস �ি�য়ায় যু� হেত পাের।
আিম যখন কািশ তখন কী হয়?

যখন আপিন কােশন, তখন আপিন েজাের িনঃ�াস �হণ কেরন এবং ডায়া�ােম চাপ সৃি� করার জনয্ আপনার
েপেটর েপশীগিল দৃঢ়সংল� হেয় যায়। কািশর জনয্ েপশীগিল দৃঢ়সংল� হওয়ার ফেল আপনার বাকয� এবং গলা
কাছাকািছ চেল আেস, তারপর যখনই আপিন ��ােসর সময় ফু সফু স েথেক বাতাস েবড় কেরন তখন েসই বাকয�
খুেল যায়।
এই বলপূবর্ক বাতাসেক েঠেল েদওয়ার কাজিট বুেকর সং�মেণর সময় ে��া পির�ার করেত সাহাযয্ করেত পাের।
েকানও খাবার বা পানীয় 'ভু ল পেথ গলা িদেয় নামেল' এবং েসিট আপনার �াসনালীেত চেল েগেল েসিট েথেক মুি�
পাওয়া জনয্ও কািশ সাহাযয্ করেত পাের।

3

2:

আমার িনঃ�াসেক MND িকভােব �ভািবত করেত পাের?
"আগাম সতকর্ তা হল ভিবষয্েত িকেসর স�ুখীন হেত পােরন েস িবষেয় সতকর্ করা, আিম সবসময়ই মেন
কির পরবত�েত কী আেছ এবং েসটার সে� িকভােব েমাকািবলা করেত হেব েসটা েজেন রাখা ভােলা,

অজানা িবষয় সবসময়ই েবিশ আতি�ত কের।"
MND-র কারেণ েপশীগিল দুবর্ল হেয় পের, যার মেধয্ আপনার িনঃ�াস েনওয়ার েপশীগিলও থাকেত পাের। �থেম
ধীের ধীের িনঃ�াস �ি�য়া দুবর্ল হওয়ার সােথ অনয্ানয্ েপশীগিলর দুবর্ল হওয়ার �বণতা থােক, তেব িনঃ�াস
েনওয়ার সমসয্াগিল কখনও কখনও MND-র �থম ল�ণ হেত পাের। আপনার কািশর �মতা কাযর্করভােব �েম
দুবর্ল হেয় পড়েত পাের।
যিদ আপনার িনঃ�ােসর েপশীগিল দুবর্ল হেয় যায়, তাহেল তা িনঃ�াস এবং ��াস দু'িটেতই �ভাব েফলেব।
িনঃ�াস �েম অগভীর হেয় যােব, ফু সফু েস কম বাতাস �েবশ করেব, ফেল কম অি�েজন েশাষণ করেব।
িনঃ�ােসর েপশীগিলর দুবর্লতার ফেল ��ােসর মাধয্েম কাবর্ন ডাইঅ�াইড েবড় কের েদওয়াও আরও েবিশ
ক�কর হেয় পড়েব।
আপনার ঘুমােনার সময়, যখন আপনার িনঃ�াস িনেত সবেথেক ক� হয়, তখন রে� অি�েজেনর �র েনেম
যাওয়ার েঝাঁেকর �বণতা িনেয় এিট আপনার ঘুেম বয্াঘাত ঘিটেয় আপনােক �ভািবত করেত পাের। আপিন মােঝ
মােঝই েজেগ উঠেত পােরন অথবা গভীর ঘুম নাও আসেত পাের, ফল�রপ একটা সেতজ ভােবর বদেল আপনার
�াি� আসেত পাের। মাথাবয্াথা িনেয় ঘুম ভাঙেত পাের, যা কাবর্ন ডাই অ�াইেডর �র েবেড় যাওয়ার কারেণ হয়,
তেব রােত ভাল ঘুম না আসার কারেণও হেত পাের।
িন�িলিখত ল�ণ বা উপসগর্গিল আপনার নজের আসেত পাের:
•

�াসর� েবাধ করা, এমনিক িব�াম েনওয়ার সময়ও অথবা িবেশষ কের েসাজা হেয় শেয় থাকার সময়

•

অগভীর বা �ত িনঃ�াস �ি�য়া

•

কািশর ফেল দুবর্ল হেয় যাওয়ার কারেণ ে��া অথবা কফ েবড় করেত সমসয্া

•

বারবার অথবা দীঘর্�ায়ী বুেকর সং�মণ

•

দুবর্লভােব িনঃ�াস টানা

•

ঘুেমর সমসয্া অথবা েজেগ ওঠার পের �াি�ভাব

•

দুঃ�� অথবা েচােখ ভু ল েদখা

•

সকােলর মাথাবয্থা

•

িদেনর েবলা অতয্� �া� মেন হয় এবং ঘুম পায়
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•

মেনােযােগর অভাব, খারাপ �ৃিতশি� অথবা িব�াি�েবাধ

•

আপনার বাকশি� �মশ দুবর্ল হেয় পেড়

•

খাওয়ার ই�া কেম যায়।

আপনার গভীরভােব িনঃ�াস িনেত সমসয্াও হেত পাের এবং মেন হেত পাের আপিন িনঃ�াস �ি�য়ািট চালােনার
জনয্ আপনার ঘােড়র এবং কাঁেধর েপশীগিল েবিশ বয্বহার করেছন।
আপনার �া�য্ পিরচযর্ার দলিটর �াস �ি�য়ায় সমসয্াগিলর জনয্ আপনােক মূলয্ায়ন করা উিচত এবং আপনার
িনঃ�াস �ি�য়ার জনয্ চলমান িনরী�েণর বয্ব�া �দান করা উিচত বেল MND-র ওপর NICE িনেদর্ িশকা
(NG42) পরামশর্ েদয়। যিদ উপের েদওয়া েকানও উপসগর্ আপনার নজের আেস এবং আপনার �া�য্ এবং
সামািজক পিরচযর্া দল ইিতমেধয্ আপনার িনঃ�াস �ি�য়া িনরী�েণর কাজিট শর না কের থােক, তাহেল
পরামেশর্র জনয্ তােদর সে� েযাগােযাগ করন। আপনার েকানও �ানীয় �সন-স�িকর্ ত দেলর হেয় েরফােরল
চাওয়ার জনয্ও এিট সিঠক সময়, েযিট িদেয় আপিন মূলয্ায়ন করেত এবং আপনার িচিকৎসা ও পিরচযর্ার জনয্
িবক�গিল িনেয় আেলাচনা করেত পারেবন।
"পিরচযর্া দেলর কাছ েথেক �তয্ািশত পদে�প MND থাকা বয্ি�র মানিসক চাপ এবং তােদর

পিরচযর্াকারী তােদর পিরি�িত িনেয় িবিভ� ে�ে� েয সমসয্াগিলর স�ুখীন হে�ন তা হয়েতা িকছু টা কম
করেত পাের।"
NICE িনেদর্ িশকা স�ে� আেরা তথয্ জানেত, েদখুন:
1A – েমাটর িনউরন িডিজেজর ওপর NICE-এর িনেদর্ িশকা

3:

আমার িনঃ�াস �ি�য়ায় েকানও পিরবতর্ন হেল তার বয্ব�া
িনেত আিম কী করেত পাির?

যিদ আপনার িনঃ�ােসর েপশীগিল MND �ারা �ভািবত হয়, তাহেল েরাগিট বাড়ার সােথ সােথ েসগিল �েম দুবর্ল
হেয় পড়েব। তেব, এই পিরবতর্ নগিল সামলােনার ে�ে� আপিন এবং আপনার পিরচযর্াকারী কেয়কিট বয্ব�া িনেত
পােরন। এছাড়াও িবভাগ 4 েদখুন: আিম িক িচিকৎসা, েথরািপ বা সহায়তা েপেত পাির?
িন�িলিখত পরামশর্গিল সাহাযয্ করেত পাের:
সিঠকভােব �ান �হণ: আপিন যখন বসেছন, দাঁড়াে�ন অথবা শেয় আেছন তখন আপনার বুক সিঠকভােব
�সািরত হে� িকনা তা িনি�ত করন। েসাজা হেয় শেয় থাকার বদেল বসা বা দাঁিড়েয় থাকা অব�ায় �াসি�য়া
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সহজতর হেত পাের কারণ মাধয্কষর্ণ শি� ডায়া�ামেক িনেচর িদেক েযেত সহায়তা কের যােত আপিন পুেরা দেম
�াস িনেত পােরন।
ওঠােনা যায় এমন একিট আরামেকদারা আপনােক আরামদায়কভােব বসেত সাহাযয্ করেত পাের। আপিন যােত
আেরা উঁচুর িদেক উেঠ শেত পােরন তার জনয্ িবেশষভােব ৈতরী িবছানাগিল িনয়�ণ করা েযেত পাের এবং িপছেন
িপেঠ ও হােতর িনেচ বািলশগিল রাখেত পারেল তা আপনার বুকেক �সািরত হেত সাহাযয্ করেত পাের। আপনার
িপিজওেথরািপ� এবং েপশাদারী েথরািপ� আপনার পরামশর্ িদেত পাের।
বায়ু চলাচল: ঘের ভাল বায়ু চলাচেলর বয্ব�া থাকেল তা উপকারী হেত পাের। যার মেধয্ থাকেত পাের
জানলা খুেল েদওয়া বা পাখা চালােনা।
আ�র্ তা: িকছু বয্ি� বাতােস আ�র্ তা বাড়ােনার জনয্ িহউিমিডফায়ার বয্বহার করাটা েবশ সহায়ক বেল মেন
কেরন।
�ু এবং িনউেমািনয়ার িটকাকরণ: কািশ, সিদর্ অথবা �র হেয়েছ এমন েকানও বয্ি�র িনকেট যাওয়ার িবষেয়
সতকর্ থাকেবন এবং আপনার GP-েক সিঠক িটকাকরণগিলর িবষেয় িজ�াসা করন। এর মেধয্ থাকেত পাের:
•

বািষর্ক �েরর িটকা (সাধারণত শরৎকােল েদওয়া হয়)

•

এককালীন িনউেমািনয়ার িটকা।

আপনার �ধান পিরচযর্াকারীও এই িটকাকরণগিল েপেত পােরন।
উে�গ �াস: আপনার �াসর� হেয় আসেল শা� থাকার েচ�া করন, কারণ উে�গ অথবা িচ�া �াসি�য়ােক
�ভািবত করেত পাের এবং েসিটেক আরও খারাপ কের েদয়। আপনার পিরচযর্াকারীর শা�, আত্মিব�াসী পদে�পও
সহায়ক হয়। আপনার �াসর্� হেয় আসেল সহায়ক েকৗশলগিলর বয্বহার স�েকর্ আপনার �া�য্ এবং সামািজক
পিরচযর্ার দলেক িজ�াসা করন। যিদ পাওয়া যায়, উে�গ �াস করেত মানিসকভােব সমথর্ন আপনােক সাহাযয্
করেত পাের এবং িকছু মন�াি�ক েকৗশলও িনঃ�াস �ি�য়ার সে� যু� উে�গ �াস করেত পাের।

এছাড়াও পরবত� িশেরানাম েদখুন আিম উি�� েবাধ করেল কী করা েযেত পাের? আর MND-র জা� ইন েকস
িকট।
িনঃ�ােসর বয্ায়াম: এগিল আপনার ে��া সামলােত এবং বুেকর সং�মেণর ঝুঁ িক কমােত সাহাযয্ করেব।
বয্ায়ামগিল আপনােক গভীরভােব �াস িনেত, ফু সফু সগিলেক আরও েবিশ �সািরত করেত স�ম হয়। েকানও
িফিজওেথরািপ� অথবা �সন-সং�া� িফিজওেথরািপে�র কােছ েরফােরেলর জনয্ আপনার GP-েক অথবা �া�য্
এবং সামািজক পিরচযর্ার দলেক িজ�াসা করন।
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কাশার েকৗশলগিল: আপনার কািশর প�িতগিল উ�ত করার জনয্ আপিন এবং আপনার পিরচযর্াকারী
েকৗশলগিল িশখেত পােরন। আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্ার দলেক পরামেশর্র জনয্ িজ�াসা করন। যিদ
খাবার বা পানীয় ভু ল পেথ গলায় চেল যাওয়ার কারেণ আপনার কািশ হয় তাহেল িগেল খাওয়ার েকৗশলগিলর
ওপর পথ িনেদর্ েশর জনয্ আপনার বাচন ও ভাষার েথরািপ�েক িজ�াসা করন।
শি� স�য় : িনেজেক িদেয় েবিশ েচ�া করার করেবন না, তার বদেল পযর্ায়�েম এবং িনেজর ছে� কাজগিল
করন। েয কাজগিল করার �েয়াজন েনই েসগিলর বদেল েয কাজগিল আপিন সিতয্ই করেত চান েসগিলর জনয্
শি� স�য় করন।
খাওয়া: একবাের েবিশ পিরমাণ আহার করার বদেল মােঝ মােঝই অ� পিরমােণ খাবার েখেল তা সহায়ক হেত
পাের। যখন েপট ভিতর্ থােক, তখন েসিট ডায়া�ােমর কােজ �ভাব িব�ার করেত পাের এবং আপনার মেন হেত
পাের িনঃ�াস িনেত আপনােক েবিশ েচ�া করেত হে�।
গাঢ় ে��া এবং েসিট সাফ করেত সমসয্া: মেন করা হয় েয ঘন� েথেক আদশর্গতভােব না হেলও, আনারেসর
রস থুতু এবং কফ হালকা করেত সাহাযয্ করেত পাের।

4:

আিম িক িচিকৎসা, েথরািপ বা সহায়তা েপেত পাির?

িনঃ�ােসর ে�ে� সহায়তা এবং েথরািপগিল সাধারণত �সন-স�িকর্ ত পিরচযর্া অথবা �সন-স�িকর্ ত বয্ব�াপনা
নােম পিরিচত।
িনঃ�ােসর সমসয্ার ল�নগিল আপনার নজের পড়েল, আপনােক �সন-স�িকর্ ত দেলর কােছ পাঠােনা হেব। যিদ
েসিট না হয়, তাহেল আপিন েরফার করার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। সম� িবক�গিল স�ে� এবং িকভােব
আপনােক সহায়তা করা হেব েস আপনােক স�েকর্ জানােনাটা গর�পূণর্। আপনার জনয্ েকানটা িঠক েস স�েকর্
আপনােক সময়মেতা িস�া� িনেত এিট সাহাযয্ করেব।
�া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্ার সব েপশাদারী বয্ি�েদর MND-র সে� কাজ করার অিভ�তা থাকেব না, তেব
আপনার GP অথবা �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া দেলর অনয্ানয্ সদসয্রা �েয়াজন অনুযায়ী িবেশষ�েদর কােছ
আপনােক েরফার করেত পাের।
আপনার েকানও MND পিরচযর্া েক� অথবা েনটওয়াকর্ বা আপনার �ানীয় �ায়ুিবক পিরেষবার সে� যু�
েপশাদারী বয্ি�েদর েথেকও সহায়তা পাওয়ার স�াবনা আেছ।
আপনার GP আেরা েবশী সহায়তা িদেয় আপনােক সাহােযয্র জনয্ আপনােক �শমনকারী পিরচযর্ার
পিরেষবািদেতও পাঠােত পাের এবং েসগিল আপনার েসরা গণমান স�� জীবন লােভর ে�ে� গর�পূণর্।
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�শমনমূলক পিরচযর্া স�ে� আেরা তথয্ জানেত, েদখুন:
তথয্প� 3D – অনাথালয় এবং �শমনমূলক পিরচযর্া

�সন-স�িকর্ত দলিট কী করেত পাের?
তারা িদেত পােরন:
•

আপনার �াস �ি�য়া মূলয্ায়ন করার জনয্ এক সাির পরী�ার ��াব

•

েথরািপ এবং িচিকৎসার িবক�গিলেক িচি�ত করেত পাের যা আপনার জনয্ উপযু�

•

আপনার ই�া অনুযায়ী আপনার পছ�গিলেক অবগত করেত সাহােযয্র জনয্ তথয্ �দান করেত পাের

•

আপিন েযভােব চান েসইভােব ভিবষয্েতর পিরচযর্া অথবা িচিকৎসাগিল যােত হয় তা িনি�ত করেত
আেগ েথেক পিরক�না করার জনয্ আপনােক সহায়তা করেত পাের।

আপনার �াস �ি�য়া মূলয্ায়ন করার পরী�াগিল করেত পাের, যার মেধয্ িন�িলিখতগিলর েথেক একিট বা তার
েবিশ অ�ভুর্ � থাকেত পাের:
বলপূবর্ক গর�পূণর্ ল�েণর �মতা (Forced Vital Capacity, FVC): কত পিরমাণ বাতাস আপিন
িনঃ�ােস তয্াগ করেত পােরন তা পিরমােপর জনয্ এবং �াস �ি�য়ার েপশীগিল কতটা শি�শালী তা পিরমােপর
তথয্ �দান কের। কখনও কখনও এিট একিট মুেখর মুেখােশর মধয্ িদেয় করা হয়।
"যখন আিম MND ি�িনেক �িত িতনমাস অ�র সা�ােত যাই তখন আমার একটা ভাইটাল কয্াপািসিট
(গর�পূণর্ ল�েণর �মতা) পরী�া এবং কািশর পরী�া হয়। আিম িনি�ত আমার পিরচযর্া দল যখনই

আমার ফু সফু েসর �মতা িচ�া করার �েরর িনেচ েনেম যাে� বেল ল�য্ করেব তখনই তারা এিগেয় আসেব
এবং আমােক পরামশর্ এবং ��াবগিল েদেব।"
সবর্ ািধক িনঃ�ােসর চাপ (Maximum Inspiratory Pressure, MIP): িনঃ�াস �হেণর সময় আপনার
বয্বহার করা েপশীগিলর শি� পিরমােপর জনয্।
সবর্ ািধক ��ােসর চাপ (Maximum Expiratory Pressure, MEP): ��াস তয্াগ করার সময় আপনার
বয্বহার করা েপশীগিলর শি� পিরমােপর জনয্।
নাক িদেয় েজাের েশাঁকার মেতা িনঃ�াস �হণ করার চাপ (Sniff Nasal Inspiratory Pressure
(SNIP): কতটা েজােড় আপিন িনঃ�াস িনেত পােরন তার পিরমাপ। এিট নািসকায় িছিপ আঁটা েছাট িটউব েরেখ
করা হয়।
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আেটর্িরয়াল অথবা কয্ািপলাির �াড গয্াসসমূহ: েকানও ধমনী অথবা কােনর লিত েথেক রে�র নমুনা িনেয়
আপনার রে� অি�েজন এবং কাবর্ন ডাইঅ�াইেডর �র পিরমােপর জনয্। িনঃ�ােসর সমসয্াগিল অি�েজেনর কম
ঘন� এবং কাবর্ন ডাই অ�াইেডর েবিশ ঘনে�র �ারা িচি�ত হয়।
পালস অি�েমি�: আপনার আ�ুেল একিট েস�র আটেক িদেয় আপনার রে� অি�েজেনর �েরর পিরমাণ িনণর্য়
কের। এিট �ায়ই সারা রাত ধের করা েযেত পাের।
�া�কুেটনাস কাবর্ ন ডাইঅ�াইড েমজারেম� (TOSCA): আপনার �েক একিট মিনটর, আর সাধারণত
আপনার কােন একিট ি�প বয্বহার কের আপনার কাবর্ন ডাই অ�াইেডর পিরমাণ কের। এই পরী�ািট সাধারণত
সারা রাত ধের হয়।
িপক এ�িপেরটির কাফ ে�া (PECF): কািশর েপশীগিলর শি� পিরমাপ করার জনয্।

কী ধরেণর েথরািপ এবং িচিকৎসার ��াব পাওয়ার স�াবনা থােক?
মূলয্ায়েন পের, আপনার �সন-স�িকর্ ত দল উপল� িবক�গিল স�েকর্ আপনােক বয্াখয্া করেব।
আপনার �েয়াজনীয়তা অনুসাের, এগিল িন�িলিখগিলর সহায়তার জনয্ অ�ভুর্ � হেত পাের:
•

আপনার িনঃ�াস �ি�য়া

•

দুবর্ল কািশ

•

ে��া দূর করা, িবেশষ কের যিদ আপনার বারবার বুেকর সং�মণ হয়।

আপিন এই িবক�গিল স�েকর্ ভাবার জনয্ সময় চাইেত পােরন, যােত আপিন একিট অবগত পছ� িনবর্াচন করেত
পােরন। আপনার ভিবষয্েতর পিরচযর্ার জনয্ আপনার পছ�গিলর স�ে� ভাবার েচ�া করন। আপনার িব�ৃ ত
�া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া দল আপনার পরবত� পিরক�নায় আপনােক সাহাযয্ করেত পাের, �শমনমূলক
পিরচযর্ার েপশাদারী বয্ি�রা েযমনভােব পােরন।
িনঃ�াস �ি�য়ায় সহায়তা এবং সহায়ক েভি�েলশন স�ে� আরও িব�ািরত জানেত, েদখুন:

তথয্প� 8B েথেক 8D
থুতু, কািশ এবং গলায় আটেক যাওয়ার িবষেয় িনেদর্ শাবলীর জনয্, েদখুন:

তথয্প� 7A – িগেল খাওয়ার ে�ে� অসুিবধাগিল
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িনঃ�াস �ি�য়ার সহায়তা িনেয় আপনার েনওয়া েকানও িস�া� আপনার পিরবার, পিরচযর্াকারীবৃ� এবং
আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্ার দেলর সে� েশয়ার করাটা ভােলা ভাবনা। এিট আপনার ই�া অনুযায়ী
আপনার ভিবষয্েতর পিরচযর্ার বয্ব�া করেত তােদর সাহাযয্ করেব। েকানও সময় েকানও কারণবশত ভিবষয্েত
আপিন কেথাপকথন চালােত অথবা িনঃ�াস �ি�য়ার সহায়তা িনেয় িস�া� িনেত না পারেল এিট গর�পূণর্ হয়।
এমন িকছু ধরেণর িচিকৎসা থাকেত পাের েযগিল থাকুক আপিন চান না।
আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্ার দল অথবা �সন-স�িকর্ ত দল আপনার �েয়াজনীয়তার ওপর িনভর্ র কের
িন�িলিখতগিলর ��াব িদেত পাের:
উপসগর্ িনরী�ণ: আপনােক েকানও িবেশষে�র �শমনমূলক পিরচযর্ার দেলর কােছ অথবা েকানও �সনস�িকর্ ত িফিজওেথরািপ� বা নােসর্র কােছ পাঠােনা হেত পাের িযিন আপনার উপসগর্গিল সামলােত সাহাযয্ করার
জনয্ আপনার GP-র সে� কাজ করেত পারেবন।
ওষুধপ�: পাতলা, জেলর মত থুতুেক শকেনা করার জনয্ িকছু ওষুধপ� বয্বহার করা েযেত পাের এবং
অনয্ানয্গিল ঘন থুতুেক পাতলা কের আেরা সহেজ সাফ করার জনয্ সাহাযয্ করেত পাের। ে��া এবং থুতু সাফ
করা ক�কর হেত পাের যিদ আপনার কািশ দুবর্ল হেয় পের, িগলেত সমসয্া হয় অথবা �াস েনওয়ার ে�ে�
পিরবতর্ ন হয়। অনয্ানয্ ওষুধগিল �াসর�ভাব অথবা উে�গ কমােত সাহাযয্ করেত পাের (এছাড়াও উে�খয্
িশেরানামিট েদখুন: MND-র জা� ইন েকস িকট)।
বয্ায়াম: �সন-স�িকর্ ত িফিজওেথরািপ� েসই বয্ায়ামগিলেত পরামশর্ িদেত পারেবন েযগিল আপনার ফু সফু েসর
�মতা সবেথেক ভালভােব বয্বহার করেত পারেব এবং িকভােব আেরা কাযর্করীভােব কাশেত হয় তা আপনােক
িশখেত সাহাযয্ করেব।
িনঃ�াস �ি�য়ায় ে�িকং বা সহায়তা: এই বা�িবক েথরািপিট সবসময় MND িনেয় েবঁেচ থাকা মানুষেদর
জনয্ উপযু� নয়, তেব আপনার উপসগর্গিলর ওপর িনভর্ র কের বয্বহার করা েযেত পাের। এিট আপনােক
আপনার ফু সফু েস বাতােসর ওপর অিতির� বাতাস রাখেত সাহা্যয্ কের, যার ফেল আপিন কািশর সময় অিতির�
েজার িদেত পােরন। কখনও কখনও সাহােযয্র জনয্ বাতােস েফালােনা যায় এমন বয্াগ সহ মুেখাশ বয্বহার করা
হয়। যখন বয্াগিট েমাড়ােনা হয়, তখন েসিট ধীের ধীের আেরা বাতাস েটেন েনওয়ার জনয্ অনু�ািণত কের।
বুক পির�ার করা এবং কািশর সময় সহায়তা: আপনােক হয়েতা আপনার বুক েথেক ে��া সাফ করার জনয্
আপনার �সন-স�িকর্ ত িফিজওেথরািপ� িনঃ�ােসর বয্ায়াম এবং কািশর েকৗশলগিল েদখােবন। একিট েছাট
েমিশনও আপনার ে��া সাফ করেত সাহাযয্ করেত পাের (কািশর জনয্ সহায়তার িডভাইস)। এই েমিশনিট একিট
মুেখাশ বয্বহার কের এবং আপনার বায়ুপেথর �ত চােপর পিরবতর্ ন কের যা �াভািবক কািশর মেতা মেন হয়।
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আপনার �ানীয় �সন-স�িকর্ ত েকে� কািশর েমিশনগিল স�েকর্ িজ�াসা করন, েযেহতু এগিল ইউেক-র সব
জায়গায় উপল� নাও হেত পাের। এই েমিশনগিল সবসময় উপযু� হয় না, তাই আপনার �সন-স�িকর্ ত দেলর
েথেক আপনার িনেদর্ শাবলীর �েয়াজন হেব।
সাকশন ইউিনট: এই িডভাইসিট মুখ েথেক থুতু এবং ে��া পির�ার করার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। এিট
িকভােব বয্বহার করেত হেব তা একবার েদিখেয় িদেল, আপিন অথবা আপনার পিরচযর্াকারী এিট করেত পােরন।
যিদ আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্ার দেলর সাকশন ইউিনট েপেত সমসয্া হয়, তাহেল আমােদর সহায়তা
পিরেষবািদর 0808 802 6262 ন�ের েফান করন অথবা support.services@mndassociation.org েত
ইেমল করন।

সাকশন ইউিনট স�ে� আরও তেথয্র জনয্, েদখুন:
তথয্প� 7A – িগেল খাওয়ার ে�ে� অসুিবধাগিল
নন-ইনেভিসভ েভি�েলশন (NIV): এিট হল েসই �ান েযখােন একিট েমিশন আপনার �হণ করা বাতােসর
পিরমাণেক বািড়েয় আপনার িনেজর িনঃ�াস �ি�য়ােক সমথর্ন কের। এিট আপনার নােকর ওপর অথবা নাক এবং
মুেখর ওপর একিট মুেখাশ পিরেয় করা হয়।
"আিম �িতিদন মা� এক ঘ�ার জনয্ NIV বয্বহার করা শর কেরিছলাম এবং ধীের ধীের েসটা

বািড়েয়িছলাম আর েদখলাম ওটা সারারাত বয্বহার করার সময় বয্াপারটা সহজ হেয় েগল।"
�ািকও�িম েভি�েলশন: এখােন একিট িটউব ঘােড়র মধয্ িদেয় �াসনালীেত �েবশ কিরেয় একিট েমিশন
আপনার িনঃ�াস �ি�য়ােক সহায়তা কের। আপিন হয়েতা এই ধরেণর েভি�েলশনেক "ইনেভিসভ েভি�েলশন"
নােম শেন থাকেবন।
সাধারণত NIV �থেম রােতর েবলা েদওয়ার �েয়াজন হয়, িক� েরাগ বাড়েল আপনার িদেনর েবলাও েদওয়ার
�েয়াজন হেত পাের। যিদ সবসমেয়র জনয্ আপনার েকানও ধরেণর েভি�েলশেনর �েয়াজন হয়, তাহেল তােক তার
ওপর িনভর্ রশীল হেয় যাওয়া বেল। এিট NIV অথবা �ােক েভি�েলশেনর সে� হেত পাের।
সহায়ক েভি�েলশন বয্বহার সবার জনয্ উপযু� নাও হেত পাের। উপযু� হেল, এিট িনঃ�ােসর সমসয্াগিলেত
আরাম েদওয়া, ভােলাভােব ঘুেমােনা এবং �াি�ভাব দূর করার ে�ে� সাহাযয্ করেত পাের। যিদও, এিট িনঃ�াস
�ি�য়ার জনয্ বয্বহৃত েপশীগিলর দুবর্ল হেয় যাওয়া �িতেরাধ করেত পারেব না অথবা েরােগর বৃি�ও থামােত
পারেব না।
দুই ধরেণর েভি�েলশন স�ে� িব�ািরত তেথয্র জনয্, েদখুন:

তথয্প� 8B – েমাটর িনউরন িডিজjেজর জনয্ েভি�েলশন
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অি�েজন: এিট সাধারণত MND-র জনয্ বয্বহৃত হয় না, েযেহতু এিট আপনার শরীের অি�েজন এবং কাবর্ন ডাই
অ�াইেডর ভারসােময্ বয্াঘাত ঘটােত পাের। যিদও, আপনার অি�েজেনর �েয়াজন হেত পাের যিদ আপনার
েকানও বুেকর সং�মণ হয় অথবা ফু সফু েসর অনয্ েকানও সমসয্া হয়। বািড়েত অি�েজন বয্বহােরর জনয্ েকানও
ধরেণর িস�া� িনেয় আপনার �সন-স�িকর্ ত দল -এর সে� আেলাচনা করা উিচত।

কখনও কখনও অি�েজন েরােগর েশেষর িদেকর ে�জগিলেত এবং জীবেনর পিরচযর্ার েশষ পযর্ােয় উপসগর্গিল
কমােনার জনয্ এবং েসগিল লাঘব করার জনয্ বয্বহৃত হয়।

আিম উি�� েবাধ করেল কী করা েযেত পাের ?
িনঃ�ােসর সমসয্ার ফেল অেনক বয্ি�ই উি�� হেয় পেরন।

সহায়তা পাওয়া যায় এবং এিট উে�খয্ ে��গিলেত আপনােক সাহাযয্ করেত পাের:
•

আপনার কােছর েকানও বয্ি�, আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া দেলর েকানও সদেসয্র সে�
আপনার ভয় এবং িচ�াগিল িনেয় আেলাচনা করেত পাের অথবা কাউে�লর বা মেনািবেদর কােছ
েরফােরেলর জনয্ অনুেরাধ

•

আপনার িনঃ�াস �ি�য়া িনেয় েকানও িনিদর্ � উে�গ িনেয় আেলাচনা করেত আপনার �সন-স�িকর্ ত
দেলর সে� পযর্ােলাচনার জনয্ অনুেরাধ

•

আরাম অথবা একা�তার িকছু েকৗশল েশখা এবং অনুশীলন

•

পিরপূরক েথরািপ, িমউিজক েথরািপ, আটর্ েথরািপ অথবা সদৃশ কাযর্কলাপ বয্বহােরর কথা িবেবচনা,
েযেহতু িকছু মানুেষর মেত এগিল উে�গ কমােত সাহাযয্ কের (এগিল �ায়ই �শমনমূলক এবং অনাথালয়
পিরচযর্া পিরেষবাগিলর মাধয্েম �দান করা হয়)

•

উে�গ কমােনার জনয্ ওষুেধর বয্বহার, তা অিনয়িমত আতে�র ভাবনা, �মাগত িচ�ার জনয্ই েহাক
অথবা িবষ�তার মেনাভাব (যখন আপনার ডা�ােরর িনেদর্ শ অনুযায়ী আপিন এিট েসবন কেরন, তখন
এিট সহায়ক েভি�েলশেনর সে� বয্বহার করাটা েবশ িনরাপদ এবং অিত মা�ায় উপকারী হেত পাের)।
পিরপূরক েথরািপগিল এবং �শমনমূলক পিরচযর্া স�ে� আেরা তথয্ জানেত, েদখুন:
তথয্প� 3D – অনাথালয় এবং �শমনমূলক পিরচযর্া

তথয্প� 6B – পিরপূরক েথরািপসমূহ
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MND-র জা� ইন েকস িকট
MND-র জা� ইন েকস িকট হল একিট বা� যা আপিন আপনার বািড়েত রাখেত পােরন এবং যােত আপৎকালীন
পিরি�িতেত বয্বহােরর জনয্ ওষুধপ� থােক।
কাছাকািছ বয্াগিট থাকেল েসিট আপনার �াসর� অব�ায় অথবা কািশ িকংবা গলায় িকছু আটেক েগেল আপনােক
ভরসা েদয়।
আমরা আপনার GP-েক তােদর অনুেরাধ সােপে� িবনামূেলয্ এই িকট ব�িট সরবরাহ কির। আপনার GP
আপনার বাে� রাখার জনয্ আপনার উপযু� ওষুধগিল আপনােক ে�সি�পশেন িলেখ েদেবন। এই িনি�ত কের
ডা�ার বা কমুয্িনিট নাসর্েক তােদর কােজর সমেয়র পের েডেক আেনন তাহেল তােদর হােতর কােছ ওষুধ রেয়েছ।
অনয্ানয্ েপশাদারী বয্ি�েদর ওষুধগিল বয্বহােরর অনুমিত েদওয়ার জনয্ আপনার GP-েক একিট �া�িরত
অনুমিত িদেত হেত পাের।
এই বা�িটেত েপশাদারী বয্ি�েদর জনয্ একিট িলিখত িনেদর্ শাবলীও থােক। যিদ আপনার GP উপযু� বেল মেন
করেল, েপশাদারী িচিকৎসাগত সহায়ক আসার জনয্ অেপ�াকালীন সমেয় আপনােক েদওয়ার জনয্ তারা আপনার
পিরচযর্াকারীেক ওষুেধর িনদান িদেত পােরন।
আপনার GP আমােদর েহ�লাইন MND Connect-এ এই িকট স�েকর্ পরামেশর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পােরন।
িবভাগ 5-এ অিতির� তথয্ েদখুন: আিম আেরা তথয্ িকভােব জানেবা? েযাগােযােগর তেথয্র জনয্।

5:

আিম আেরা তথয্ িকভােব জানেবা?

উপেযাগী সং�াসমূহ
আমরা আবিশয্কভােব িন�িলিখত েকানও সং�াগিলেকই অনুেমাদন কির না, তেব অিতির� তেথয্র জনয্ আপনার
অনুস�ান শর করার ে�ে� আপনােক সাহাযয্ করেত এগিলেক অ�ভুর্ � করিছ।
েযাগােযােগর তথয্ মু�েণর সময় সিঠক িছল, তেব সং�রেণর সময় তার পিরবতর্ ন হেত পাের। যিদ েকানও সং�া
েখাঁজার জনয্ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয় অথবা েকানও �� থােক তাহেল আমােদর MND Connect
েহ�লাইেন েযাগােযাগ করন (িব�ািরত জানেত এই তথয্পে�র েশেষ অিতির� তথয্ েদখুন)।
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GOV.UK
ওেয়লেস বসবাসকারী মানুষেদর জনয্, �িতব�কতার জনয্ সহায়তা সহ, সুিবধািদ এবং কলয্াণ স�েকর্ অনলাইেন
সরকাির উপেদশ। উত্তর আয়ারলয্াে�র জনয্ িনেচ NIDirect েদখুন।
ওেয়বসাইট:

www.gov.uk

েহল্থ অয্া� েকয়ার ে�ােফশ� কাউি�ল (Health and Care Professions Council, HCPC)
একিট িনয়�ক সিমিত েযিট �া�য্ ে�ে� েসই েপশাদারী বয্ি�েদর একিট েরিজ�ার �িতপালন কের, যারা তােদর
অনুশীলেনর মানদ� পূরণ কের।
িঠকানা: Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU
েটিলেফান:

0300 500 6184

ওেয়বসাইট: www.hpc-uk.org
েহল্থ ইন ওেয়লস (Health in Wales)
NHS পিরেষবািদ এবং ওেয়েল্সর �া�য্ স�িকর্ ত েবাডর্গিলর অনলাইন সহায়ক (এছাড়াও NHS ডায়ের�
ওেয়লস েদখুন)।
ইেমল: ওেয়বসাইেটর েযাগােযােগর পৃ�ার মাধয্েম
ওেয়বসাইট: www.wales.nhs.uk
MND Scotland
পিরচযর্া, তথয্ এবং �টলয্াে� MND-েত আ�া� বয্ি�বেগর্র জনয্ গেবষণার অথর্ সরবরাহ।
িঠকানা:

2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA

েটিলেফান: 0141 332 3903
ইেমল: info@mndscotland.org.uk
ওেয়বসাইট: www.mndscotland.org.uk
দয্ নয্াশনাল ইনি�িটউট ফর েহলথ অয্া� েকয়ার এি�েল� (The National Institute for Health
and Care Excellence, NICE)
মূলয্ায়েন NG42 এবং MND বয্ব�াপনা সহ, �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া উ�ত করেত জাতীয় িনেদর্ িশকা এবং
পরামশর্ �দানকারী একিট �াধীন সং�া।
িঠকানা:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU

েটিলেফান: 0300 323 0140
ইেমল: nice@nice.org.uk
ওেয়বসাইট: www.nice.org.uk
NHS UK
NHS-এর জনয্ মূল অনলাইন েরফাের�
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ওেয়বসাইট: www.nhs.uk
NHS 111
আপনার জরির �েয়াজন হেল NHS েহ�লাইন, িক� জীবনহািনর স�াবনাযু� িচিকৎসা স�িকর্ ত সহায়তা বা
পরামেশর্র জনয্ নয়। বছের 365 িদন, িদেন 24 ঘ�া উপলভয্।
েটিলেফান: 111 (ইংলয্া� এবং ওেয়লেসর িকছু অ�ল)
NHS Direct Wales
ওেয়লেসর জনয্ �া�য্ স�িকর্ ত পরামশর্ এবং তথয্ পিরেষবা। বছের 365 িদন, িদেন 24 ঘ�া উপলভয্।
েটিলেফান: 0845 4647 বা 111 (আপনার এলাকায় উপলভয্ হেল)
ওেয়বসাইট: www.nhsdirect.wales.nhs.uk
Health and Social Care Online (NHS উত্তর আয়ারলয্া�)
উত্তর আয়ারলয্াে� �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া পিরেষবা স�েকর্ অনলাইন তথয্।
ওেয়বসাইট: www.hscni.net
NI Direct
উত্তর আয়ারলয্াে� বসবাসকারী মানুষেদর জনয্, �িতব�কতার জনয্ সহায়তা সহ, সুিবধািদ এবং কলয্াণ স�েকর্
অনলাইেন সরকাির উপেদশ।
ইেমল: ওেয়বসাইেটর েযাগােযােগর পৃ�ার মাধয্েম
ওেয়বসাইট: www.nidirect.gov.uk

সূে�র তািলকা
এই তেথয্র সমথর্েন বয্বহৃত সূ�সমূহ অনুেরাধ সােপে� এখান েথেক পাওয়া যােব
ইেমল: infofeedback@mndassociation.org
অথবা এখােন িলেখ জানান:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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�ীকৃিত
িবষয়ব�িটর উ�য়ন এবং পযর্ােলাচনা করেত তােদর সহৃদয় সহায়তার জনয্ আমরা এই সং�াগিলেক ধনয্বাদ
জানাই:
সারা ইউেলস (Sarah Ewles), ি�িনকয্াল ে�শািল� িফিজওেথরািপ� ইন েরসিপেরটির েমিডিসন (Clinical
Specialist Physiotherapist in Respiratory Medicine), িদ েরসিপেরটির েস�ার (The Respiratory
Centre), ইউিনভািসর্িট হসিপটালস সাউদা�টন NHS �া� (University Hospitals Southampton NHS
Trust)
ি�ি�না ফউল (Christina Faull), পাি�েয়িটভ েমিডিসন কনসালেট� (Palliative Medicine Consultant),
LOROS, েলইেচস�ার (Leicester)
েলহ গয্ালন, ি�িনকয্াল ে�শািল� েরসিপেরটির িফিজওেথরািপ�, েরসিপেরটির িডপাটর্েম�, সািলসেবির
ফাউে�শন �া� (Leah Gallon, Clinical Specialist Respiratory Physiotherapist, Respiratory
Department, Salisbury Foundation Trust)
মািটর্ন লাথাম, ে�শািল� নাসর্, ি�প সািভর্ স, েস� েজমস হসিপটাল, লীডস (Martin Latham, Specialist
Nurse, Sleep Service, St James Hospital, Leeds)
অয্াি�য়া েমিরসন, িনউেরামাসকুলাের িবেশষ আ�হযু� কনসালেট� িনউেরালিজ� (Andria Merrison,
Consultant Neurologist with Specialist Interest in Neuromuscular)
িডিজজ, িডের�র অফ ি��ল MND েকয়ার েস�ার (Disease, Director of Bristol MND Care Centre)

অিতির� তথয্
আমরা এই তথয্ স�িকর্ ত িন�িলিখত তথয্প� �দান কির যা সহায়ক হেত পাের:
1A – েমাটর িনউরন িডিজেজর ওপর NICE-এর িনেদর্ িশকা
3D – হসিপস এবং �শমনমূলক পিরচযর্া
7A – িগেল খাওয়ার ে�ে� অসুিবধাগিল
8B – েমাটর িনউরন িডিজেজর জনয্ েভি�েলশন
8C – MND েভি�েলশন খুেল েনওয়া
8D – েমাটর িনউরন িডিজেজর ে�ে� আকাশপেথ �মণ এবং েভি�েলশন
14A – িচিকৎসা �তয্াখয্ান করার আগাম িস�া� (Advance Decision to Refuse Treatment, ADRT)

এবং আগাম পিরচযর্ার পিরক�না
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আমরা িন�িলিখত িনেদর্ িশকাগিলও �দান কির:
েমাটর িনউরন িডিজজ িনেয় জীবনযাপন করা – আমােদর �ধান িনেদর্ িশকা, আপনােক েরাগিটর �ভাব

পিরচালনা করেত সহায়তা কের
পিরচযর্া করা এবং MND: আপনার জনয্ সহায়তা –MND েত আ�া� কাউেক জীবনযাপেন সহায়তা করেছন,
এমন িবনামূেলয্র পিরচবর্াযাকারী বা পািরবািরক পিরচযর্াকারীেদর জনয্ িব�ািরত তথয্

পিরচযর্া করা এবং MND: এক ঝলেক িনেদর্ িশকা – পিরচযর্াকারীেদর জনয্ আমােদর তেথয্র সংি�� সং�রণ
MND-েত আ�া� বয্ি�েদর আন�সহকাের েবঁেচ থাকেত সহায়তা করা – আমােদর জীবনযা�ার মান পুি�কা,
েযিট MND স�েকর্ আপনার আ�হ বজায় রাখার উপায় স�েকর্ আপনােক ভাবেত সহায়তা কের

আপনার পিরচযর্া েথেক আপনার কী �তয্াশা করা উিচত - আপনার �া�য্ এবং সামািজক পিরচযর্া দেলর সােথ

কেথাপকথন শর করেত MND িবষেয় NICE িনেদর্ িশকািট বয্বহার কের, পেকেট রাখা যােব এমন আকােরর
আমােদর পুি�কা

জীবেনর েশষ পযর্ায়: েমাটর িনউরন িডিজেজ আ�া� বয্ি�েদর জনয্ একিট পুি�কা – আপনার ভিবষয্ৎ
পিরচযর্ার জনয্ আপনার আগামী পিরক�নায় সহায়তা করেত আমােদর তথয্
MND সতকর্ তার ির�বয্া� – আপিন চাইেল সবসময় পড়ার জনয্, আপনার েয MND আেছ তা হাসপাতাল এবং
জরির পিরচযর্ার কম�েদর জানােনার জনয্ এবং অি�েজন স�িকর্ ত ঝুঁ িক থাকেল
আপিন আমােদর েবিশরভাগ �কাশনা আমােদর িনেচর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করেত পােরন:
www.mndassociation.org/publicationsঅথবা MND Connect েহ�লাইন েথেক মুি�ত আকাের পাওয়ার
জনয্ অডর্ার িদেত পােরন, MND Connect েহ�লাইন আপনােক আেরা তথয্ এবং সহায়তা �দান করেত পারেব।

MND Connect বাইেরর পিরেষবা এবং �দানকারীেদর খুঁজেতও সহায়তা করেত পাের, এবং আপনার �ানীয়
শাখা, েগা�ী, অয্ােসািসেয়শন িভিজটর বা আ�িলক পিরচযর্া উ�য়ন উপেদ�া সহ, উপলভয্তা অনুসাের আমােদর
পিরেষবাগিলর সােথও পিরচয় ঘটােত পাের।
MND Connect
েটিলেফান: 0808 802 6262
ইেমল: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
MND অয্ােসািসেয়শন ওেয়বসাইট এবং অনলাইন েফারাম
ওেয়বসাইট: www.mndassociation.org
অনলাইন েফারাম: http://forum.mndassociation.org oঅথবা ওেয়বসাইেটর মাধয্েম
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আমরা আপনার মতামতেক �াগত জানাই
আপনার মতামত সিতয্ই অতয্� গর�পূণর্, েযেহতু এিট MND িনেয় েবঁেচ থাকা বয্ি�বগর্ এবং তােদর যারা
পিরচযর্া করেছন, তােদর সুিবধার জনয্ আমােদর নতু ন উপকরণ গেড় তু লেত এবং আমােদর িবদয্মান তথয্েক
উ�ত করেত সহায়তা করেব। আপনার নামিবহীন ম�বয্গিল সেচতনতা বৃি�েত এবং আমােদর সং�ানগিলর মেধয্
�ভাব, �চারািভযান এবং অথর্ সাহােযয্র আেবদেন সহায়তা করার জনয্ও বয্বহার করা েযেত পাের।
আমােদর েয েকােনা তথয্ পে� আপিন মতামত �দান করেত চাইেল, আপিন িন�িলিখত ওেয়বসাইটগিলেত একিট
অনলাইন ফেমর্ অিধগত করেত পােরন: www.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25
আপিন ফেমর্র একিট কাগেজ সং�রেণর জনয্ অনুেরাধ জানােত পােরন বা িনেচর ইেমল িঠকানায় ইেমেলর মাধয্েম
সরাসির মতামত �দান করেত পােরন:
infofeedback@mndassociation.org
অথবা এই িঠকানায় িলেখ জানােত পােরন:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
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